
Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 21-02-2023 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie Restaurant Smûk (Kwartier Noord), W.A. Nijenhuisweg 7, 8455 JS Katlijk 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezig Lex Roolvink, Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman, 

Sandra van ‘t Hooge 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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Benoemen leden stembureaus 

Op 15 maart 2023 worden de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten 

en van het algemeen bestuur van de waterschappen gehouden. Daarvoor 

moeten stembureauleden worden benoemd. Door een wijziging van de Kieswet 

moeten ook de leden van het centraal stembureau voor de verkiezing van de 

leden van de gemeenteraad opnieuw worden benoemd. 

 

Besluit: 

1. De stembureauleden voor de verkiezingen van 15 maart 2023 te 

benoemen volgens de bijgevoegde lijst. 

2. De bevoegdheid om vervangende stembureauleden te benoemen te 

mandateren aan de medewerkers Verkiezingen van het 

Publiekscentrum. 

3. De leden van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden 

van de gemeenteraad te benoemen volgens de bijgevoegde lijst. 
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Informeren raad over wegenonderhoud veengebieden 

In 2021 heeft de raad met schriftelijke vragen (bijlage 2 en 3) en in het 

vragenhalfuurtje meerdere malen aandacht gevraagd voor het 

wegenonderhoud in de veengebieden in het westen van de gemeente. Dit in 

relatie tot de ontstane schadebeelden als gevolg  van de lange perioden van 

droogte. In het bijzonder is de Krûme Swynswei besproken. Momenteel worden 

er opnieuw werkzaamheden verricht aan deze Krûme Swynswei. Het is 

wenselijk om de raad hierover - en over de verdere ontwikkelingen  rondom de 

droogte problematiek - proactief te informeren. 

 

Besluit: 

1. De bijgevoegde brief aan de raad, over het wegenonderhoud in de 

veengebieden, vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen FNP glasvezel en straatwerk 

Op 26 januari 2023 heeft de heer Arndt van de FNP schriftelijke vragen gesteld 

over het straatwerk in relatie tot de aanleg van glasvezel. Met bijgevoegde brief 

worden deze schriftelijke vragen beantwoord. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP over glasvezel 

en straatwerk vast te stellen. 
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Beantwoording schriftelijke vragen FNP inzake waterwinning Luxwoude 

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfractie FNP inzake de 

waterwinning Luxwoude. 

 

Besluit: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsfractie FNP 

inzake de waterwinning Luxwoude vast te stellen. 
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Erfgoedverordening gemeente Opsterland 2023 

Gemeente Opsterland is rijk aan cultureel erfgoed. Bescherming van dit 

erfgoed vindt op verschillende manieren plaats, bijvoorbeeld door de 

Erfgoedwet, de Wabo en bestemmingsplannen. Om ervoor te zorgen dat er een 

wettelijke basis voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en een 

adequaat beschermingskader voor cultureel erfgoed ontstaat, moet er een 

nieuwe erfgoedverordening vastgesteld worden. Bovendien wordt er met een 

nieuwe erfgoedverordening beter aangesloten bij de vigerende landelijke wet – 

en regelgeving. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel “Erfgoedverordening gemeente Opsterland 2023” vast 

te stellen. 
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Fokus op it ferline. Beleidsnotitie Gebouwd erfgoed 2023 

Gemeente Opsterland voldoet momenteel aan de wettelijke eisen waar het gaat 

om de zorg voor cultureel erfgoed. Door veranderingen in de erfgoedzorg, 

wensen uit de samenleving en aanstaande wetswijzigingen over de omgang 

met cultureel erfgoed is gebleken dat er een noodzaak ligt om de zorg voor 

cultureel erfgoed binnen de gemeente te verbeteren. Gemeente Opsterland 

heeft de ambitie uitgesproken om gemeentelijk monumentenbeleid te 

ontwikkelen en gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Met “Fokus op it 

ferline. Beleidsnotitie Gebouwd erfgoed 2023” worden de werkwijze, de 

voorwaarden en het proces omtrent de aanwijzing van gemeentelijke 

monumenten uiteen gezet en wordt de basis gelegd voor de omgang met het 

gebouwde erfgoed binnen de gemeente Opsterland. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel “Fokus op it ferline. Beleidsnotitie Gebouwd erfgoed 

2023” vast te stellen. 
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Beleidsplan Aanpak Mensenhandel Fryslân en aanstelling Friese ketenregisseur 

Gemeenten dienen in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak mensenhandel 

te hebben. Hiervoor is een regionaal beleidsplan opgesteld voor de Friese 

gemeenten. Voor de uitvoering van ketenaanpak mensenhandel wordt 

voorgesteld een regionale ‘ketenregisseur mensenhandel Friesland’ aan te 

stellen. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. 

 

Besluit: 

1. Het beleidsplan ‘Aanpak Mensenhandel Fryslân, 2022’ vast te stellen. 

2. Een Friese ketenregisseur mensenhandel aan te stellen en onder te 

brengen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân voor de duur van drie 

jaar. 

3. Een bijdrage van €13.478 voor drie jaar (2023 t/m 2025) beschikbaar 

te stellen ter financiering van Friese ketenregisseur mensenhandel. 

4. De benodigde middelen te verwerken in de Perspectiefbrief 2023. 

5. De brief aan de raad vast te stellen. 
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VTH Jaarverslag 2022 en uitvoeringsprogramma 2023 

Voor de uitvoering van de Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 

Fysieke Leefomgeving stelt het college ieder jaar een uitvoeringsprogramma 

vast, evenals een jaarverslag over het voorgaande jaar. Dit is een wettelijke 

verplichting. In het jaarverslag is de informatieplicht van de naleving van de 

kwaliteitscriteria meegenomen. Daarnaast heeft de FUMO het Jaarprogramma 

VTH Fryslân Basistaken 2023 opgesteld. 

 

Besluit: 

1. Het "jaarverslag 2022 en uitvoeringsprogramma 2023 VTH fysieke 

leefomgeving" vast te stellen. 

2. Met het “ jaarprogramma VTH Fryslân Basistaken 2023” van de FUMO in 

te stemmen. 

3. De brief aan de gemeenteraad vast te stellen. 
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Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 maart 2023 

(week 10). 

 

de gemeentesecretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

Sandra van ’t Hooge     Lex Roolvink 

 


